
 

 

ការចងចាំរបសជ់តិ 
រ្ឹឹះស្ថទ នឧតថមសកិ្សា និងបូជនីយដ្ឋឌ នរបល័យពូជស្ថសន៍ដាំបូងគ្បងអស់គៅរបគេសក្សមពុជ 

 
រចនាបលង់គដ្ឋយស្ថទ បតយក្សរលាំដ្ឋប់ពភិពគោក្ស ហ្សាហា ហាឌដី 

 
បលង់រចនារបស់វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹ ដដលជវេិាស្ថទ ននិងបូជនីយដ្ឋឌ នរបល័យពូជស្ថស្តសថថ្មី

មួយគៅេីរក្សងុភបាំគពញ របគេសក្សមពុជ បានគចញជរូបរាងគ ងីគហ្សយី។ វេិាស្ថទ នគនឹះរមួមាន 
ស្ថរមនធីរ មជឈមណ្ឍ លរស្ថវរជវ ស្ថោគរៀនក្សរមិតថ្នប ក់្សឧតថមសិក្សា បណ្តស្ថរដ្ឋឌ នតមកល់ឯក្សស្ថរ 
និងព័ត៌មាន និងបណ្ណត ល័យរស្ថវរជវ។ 

េសសនវស័ិយរបស់គោក្ស ឆាំង យុ ដដលជសក្សមមជនសិេនិមនុសសដ៏គឆបីម និងជអ្បក្ស 
គសុីបអ្គងកតមួយរូបសថីអ្ាំពីបេឧរក្សិដឌក្សមមអ្នថរជតិ អ្ាំគពីព្រពព្ផសរបស់របបដមមររក្សហ្សម វេិាស្ថទ ន 
សលឹក្សរតឹ រតូវបានបគងកីតគ ងី គដ្ឋយរូបគោក្សផ្ទធ ល់ គដ្ឋយគផ្ទថ តគៅគលីការឆលុឹះបញ្ច ាំងពីអ្តីតកាល 
ការគ្វីឱ្យជសឹះគសផយី និង ការបរងួបបរងួមជតិ។ ចាំដណ្ក្សឯក្សិចចការរស្ថវរជវ និងការអ្ប់រ ាំរបស់ 
វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹបគងកីតគ ងី ក្សបុងគោលបាំណ្ងរ ាំឭក្សដល់ជីវតិមនុសសរាប់ោននាក់្ស ដដលបាន 
បាត់បង់កាលពអី្តីតកាល គដ្ឋយស្ថទ បនាអ្នា្តឱ្យរបគសីរគ ងី។ 

នាអ្ាំ ុងចុងេសវតសរ៧៍០ គោក្ស ឆាំង យុ ដដលកាលគណ្ណឹះមានអាយុ១៥ឆប ាំ ្ជឺ 
អ្បក្សគោសមាប ក់្សគរកាមរបបដមមររក្សហ្សម ចាំដណ្ក្សឯសមាជិក្សរ្ួស្ថររបស់គោក្សគផសងគេៀតក៏្សជជនរង
គរោឹះព្នរបបគនឹះដដរ។ តាមរយៈមជឈមណ្ឍ លឯក្សស្ថរក្សមពុជគោក្ស ឆាំង យុ បានចាំណ្ណយគពល 
ជងមួយេសវតសរគ៍ដមីផរីបដមរបមូលឯក្សស្ថរ និងរបវតថិនានាោក់្សេងគៅនិងអ្ាំគពគីោរគៅ របរពឹតថ 
គ ងីគដ្ឋយរបបក្សមពុជរបជ្បិគតយយ ឬរតូវបានស្ថគ ល់ជេូគៅថ្ន របបដមមររក្សហ្សម។ 



 

 

វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹរតូវបានរចនាបលង់គដ្ឋយស្ថទ បតយក្សរលាំដ្ឋប់ពិភពគោក្ស ហ្សាហា ហាឌីដ 
គហ្សយីវេិាស្ថទ នគនឹះ នឹងកាល យជោល ាំងផធុក្សឯក្សស្ថរជងមយួោនរបស់មជឈមណ្ឍ លឯក្សស្ថរក្សមពុជ 
និងឯក្សស្ថរដព្េគេៀត គៅក្សបុងបណ្តស្ថរដ្ឋឌ ន គហ្សយីក្សបុងនាមជស្ថទ ប័ន ដដលមានឯក្សស្ថរ 
តមកល់គរចនីជងគ្បងអស់គៅអាសុីអាគ្បយោ៍ក់្សេងនឹងរបបរបល័យពូជស្ថសន៍ វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹ 
នឹងកាល យជមជឈមណ្ឍ លសក្សលមួយសរមាប់ការអ្ប់រ ាំ និងរស្ថវរជវគដីមផបីគងកតី ចងរក្សងឯក្សស្ថរ 
និងគដីមផបុីពវគហ្សតុេប់ស្ថក ត់របបរបល័យពូជស្ថសន៍។ 

គោឹះបីជវេិាស្ថទ នគនឹះរស្ថវរជវគរឿងរា៉ា វោក់្សេងនងឹរបបគោគៅក្សថី ក្សិចចការរស្ថវរជវ
របស់គោក្ស ឆាំង យុ បានជាំរុញេឹក្សចតិថគោក្សអ្ស់រយៈគពលជគរចីនឆប ាំ ឱ្យមានការរតឹិះរឹិះពិចរណ្ណ 
មួយក្សបុងការបគងកីត សាំណ្ង់អ្ោរដ៏អ្ស្ថច រយមយួដដលជួយគលីក្សក្សមពស់ឱ្យមានការឆលុឹះបញ្ច ាំងពីគរឿងរា៉ា វ 
ពីអ្តីតកាល និងការបរងួបបរងួមជតិ រពមោាំងជាំរុញឱ្យមានការបណ្ថុ ឹះ្ាំនិត និងការបគងកីតថ្ម។ី 
គោក្សបានមានរបស្ថសន៍ថ្ន “របគេសក្សមពុជនងឹមិនអាចគ្ចគវឹះពីរបវតថិស្ថស្តសថរបស់មលួនបានគេ 
ប៉ាុដនថរបគេសគនឹះមិនរតូវកាល យ មលួនជោសក្សរព្នរបវតថសិ្ថស្តសថដដរ។ សងគមគរកាយជគមាល ឹះចាំបាច់រតូវ 
គ្វីដាំគណី្រគៅមុម”។ 

ការសញ្ជ ឹង្ិតក្សបុងការបគងកតីថ្មគីនឹះតរមូវឱ្យមានេសិគៅមយួដដលបាំដបក្សនូវដបបដផនមយួ 
ោក់្សេងនឹងរបបរបល័យពូជស្ថសន៍ និងស្ថទ បតយក្សមមសហ្សសម័យដបបបូជនីយដ្ឋឌ ន។ គោក្ស ឆាំង 
យុ បានមានរបស្ថសន៍គេៀតថ្ន “គៅក្សបុងបុពវបេរបល័យពូជស្ថសន៍ នងិការសមាល ប់រេង់រោយ្ាំ 
ស្ថទ បតយក្សមមដបបបូជនីយដ្ឋឌ នមានេាំគនារគៅរក្សការឆលុឹះបញ្ច ាំងដតគរឿងរា៉ា វដដលព្រពព្ផស នងិមិនលអព្ន 
របវតថិស្ថស្តសថ ដដលស្ថទ បតយក្សមមគនាឹះបង្ហា ញ។ ក្សបុងន័យគនឹះ គក្សរដាំដណ្លស្ថទ បតយក្សមមដបបគនឹះ ហាក់្ស 
បីដូចជមានភាពងងឹត ឈចឺប់ និងតរមង់ផលូវគៅរក្សអ្តតីកាល ដតប៉ាុគណ្ណត ឹះ”។ 

គោក្សបានបដនទមគេៀតថ្ន “គយងីមាន្ាំនិតយ៉ា ងគមាឹះមុតក្សបុងការបគងកតីវេិាស្ថទ នមួយនា 
គពលអ្នា្តខាងមុមដដលគយងីគរោងនងឹបគងកតី គដ្ឋយបដងវរេិសគៅពកីារ្ិតដតអ្ាំពីគរឿងឈចឺប់ 



 

 

និងគរឿងរា៉ា វេុក្សខគស្ថក្សព្នតនួាេរីបស់បូជនីយដ្ឋឌ ន។ គនឹះ្ឺមនិដមនរឹិះ្ន់ ឬមាន្ាំនិតេុេធដិឌិនិយម 
អ្ាំពតីួនាេីរបស់បូជនយីដ្ឋឌ នោាំងយនយនាគពលបចចុបផនបគនឹះគេដតការគលកី្សគ ងីគនឹះ្ឺគដមីផបីញ្ជ ក់្ស 
ថ្ន គដ្ឋយស្ថរដតរបគេសក្សមពុជជរបគេសមានវបផ្ម៌ដ៏រុងគរឿងគៅគលីពភិពគោក្ស នងិេាំគនៀម 
េមាល ប់ស្ថសនាដ៏សមផូរដបប គយងីរតូវផ្ទល ស់បថូរវ ិ្ ីគផសងគៅរក្សេិសគៅដដលមានលក្សខណ្ៈវជិជមាន 
របគសីរជងមុន។ បូជនីយដ្ឋឌ ន ដដលរបគសីរបាំផុតមិនដមនជអ្វីមួយដដលគយងីេសសនាដតមថង ដភបក្ស 
សមលឹងគមលី គហ្សយីឈប់្ិតគនាឹះគេ។ បូជនីយដ្ឋឌ នដដលលអ ្អឺាចរ ាំឭក្សស្ថម រតីអ្បក្សេសសនាឱ្យមាន 
ការឆលុឹះបញ្ច ាំងគៅនងឹអ្តតីកាល និងការរ ាំឭក្សដល់វញិ្ដ ណ្ក្សខននអ្បក្សដដលបានស្ថល ប់ និងរ ាំឭក្សដល់អ្បក្ស 
ដដលរស់រានមានជីវតិ រពមោាំងជេីក្សដនលងនានាដដលអាចោក់្សេងមនុសសរ្ប់ជាំនាន់ោាំងអ្ស់គៅ 
ក្សបុងសហ្ស្មន៍។ 

គោក្ស ឆាំង យុ បានគ្វីការពនយល់ថ្ន “វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹមិនដមនគផ្ទថ តគៅគលីដតអ្តីត 
កាលប៉ាុគណ្ណត ឹះគេ ប៉ាុដនថវេិាស្ថទ នគនឹះមានបាំណ្ងបគងកីតជស្ថទ ប័នជតិមួយដដលផថល់នូវពនលឺជក្សដនលង 
មួយដដលមនុសសជាំនាន់គរកាយគរៀនគមគរៀនពីអ្តីតកាលព្នអ្ាំគពីគោរគៅ គហ្សយីជមួយោប គនាឹះដដរ 
ជក្សដនលងមយួដដលដសវងរក្សវ ិ្ ពីាបាលឱ្យជសឹះគសផយី នងិគ្វីដាំគណី្រគៅមុម។ ការតាាំងចិតថ ការ 
គបថជញ ចិតថ នងិជាំគនឿសរមាប់អ្នា្តរបស់របគេសក្សមពុជគយងីគនឹះ គហ្សយីដដលជាំរុញេកឹ្សចិតថគយងី 
ឱ្យបគងកីតវេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹគនឹះ”។ 

វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹនឹងចងភាជ ប់មូលដ្ឋឌ នរ្ឹឹះព្នការអ្ប់រ ាំ និងក្សមមវ ិ្ ីផសពវផាយដ៏រងឹមាាំជមយួ 
នឹងក្សិចចការដដលវេិាស្ថទ នក្សាំពុងគ្វីសពវព្ថ្ងសរមាប់យុតថិ្ម៌សងគម និងវមិានរ ាំឭក្សវញិ្ដ ណ្ក្សខននរបស់ 
ស្ថរមនធីរបូជនីយដ្ឋឌ ន។ 

បលង់របស់វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹ រតវូបានរចនាគ ងីគដ្ឋយមានសាំណ្ង់អ្ោរគឈចីាំនួនរបាាំដដល 
លាំនាាំគចញពីក្សាំពូលរបាាំព្នរបាស្ថេអ្ងគរវតថ ក្សបុងគនាឹះ ជន់ផ្ទធ ល់ដីរបស់អ្ោរោាំងរបាាំមានលក្សខណ្ៈ 
ដ្ឋច់ពីោប  ប៉ាុដនថអ្ោរោាំងគនឹះតាញបញ្ចូ លោប  និងភាជ ប់ោប គៅជន់ខាងគល ីគដ្ឋយភាជ ប់អ្ោរនីមួយៗ 



 

 

អ្បក្សេសសនា នសិសតិ និងបុ្គលិក្ស បញ្ចូលោប គៅគលីជន់ដតមួយ។ េោីនគៅគលជីន់ផ្ទធ ល់ដ ី
ោាំងមូលមានបគណ្ណថ យ៨០ដម៉ារត និងេេឹង៣០ដម៉ារត ចាំដណ្ក្សឯជន់លាំហ្សគលតីាំបូលខាងគលីមាន 
បគណ្ណថ យ៨៨ដម៉ារត និងេេងឹ៣៨ដម៉ារត គហ្សយីសាំណ្ង់វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹគនឹះ មានក្សមពស់ចប់ព ី
៣គៅ៨ជន់។ 

អ្ោរនីមួយៗក្សបុងចាំគណ្ណមអ្ោរោាំងរបាាំ មានមុមង្ហរគផសងៗពីោប  រមួមាន វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹ 
បណ្ណត ល័យតមកល់សមុចច័យ្ាំជងគ្បងអស់គៅអាសុីភា្អាគ្បយ ៍សរមាប់ឯក្សស្ថរោក់្សេងនឹងរបប
របល័យពូជស្ថសន៍ នងិស្ថោក្សរមិតថ្នប ក់្សឧតថមសកិ្សាដដលគផ្ទថ តជសាំខាន់គៅគលីការសិក្សាពីអ្ាំគពី 
របល័យពូជស្ថសន៍ ជគមាល ឹះនានា និងសេិនិមនុសស។ អ្ោរគផសងគេៀត្ឺជបណ្តស្ថរដ្ឋឌ ន និងមជឈ
មណ្ឍ លរស្ថវរជវ បគងកីតគ ងីក្សបុងគោលបាំណ្ង ផថល់ឥេនពិលដល់ការសគរមចគោលនគយបាយ 
ជតិ និងការផថល់គយបល់ដដលមានរបគយជន៍គៅក្សបុងតាំបន់។ ក្សបុងគនាឹះដដរ ក៏្សមានមជឈមណ្ឍ ល 
ស្ថរព័ត៌មាន នងិស្ថលរបជុា្ំ ាំដដលគបកី្សសរមាប់វេិាស្ថទ នោាំងមូល និងសរមាប់សហ្ស្មន៍អាច 
ចូលរមួ។ 

ស្ថទ បតយក្សមមសម័យបុរាណ្ព្នរបាស្ថេអ្ងគរវតថ និងរបាស្ថេដព្េគេៀតក្សបុងសម័យអ្ងគរ រតវូ 
បានសង់គ ងីគដ្ឋយរមួបញ្ចូល និងភាជ ប់ោប គៅវញិមក្សនូវសមាសភាពជគរចីនសណ្ណឌ នក្សបុងវឌណន
ភាពព្នសាំណ្ង់ដដលភាជ ប់ោប ពមីួយគៅមួយ។ 

គៅគពលដដលអ្ោរោាំងរបាាំរបស់វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹកាន់ដតគ ងីមពស់គៅ គហ្សយីភាជ ប់ោប
ោាំងអ្ស់គនាឹះនងឹផថល់នូវអ្តទន័យមួយព្នសមសភាពភាជ ប់ោប  និងោក់្សេងោប គៅវញិគៅមក្សគៅគល ី
លាំហ្សបគងកតីឱ្យមានេីោនលាំហ្សជគរចីនក្សដនលងោាំងខាងក្សបុងនិងខាងគរៅភាជ ប់ោប គៅវញិមក្ស ដដល
អាចនាាំអ្បក្សេសសនាឆលងកាត់េកី្សដនលងគផសងៗពីោប សរមាប់គ្វកីារសមិងស្ថម ិ្៍ គរៀនសូរត េាំនាក់្សេាំនងព ី
អ្ោរមួយគៅអ្ោរមួយ និងការពិភាក្សា។ 



 

 

បលង់រចនាគនឹះភាជ ប់ស្ថរមនធីរ បណ្ណត ល័យ ស្ថោគរៀន នងិវេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹជគរចីនជន់
គផសងៗពីោប  ដដលអ្នុញ្ដ តថឱ្យមនុសសគៅក្សបុងអ្ោរនីមួយៗអាចគ្វីការេាំនាក់្សេាំនង សហ្សការោប  
គដីមផបីគងកីនការយល់ដឹងនងិផ្ទល ស់បថូរបេពិគស្ថ្ន៍គផសងៗ។ ក៏្សប៉ាុដនថ ក្សបុងក្សរណី្ចាំបាច់ មុមង្ហររបស់
ដផបក្សនីមួយៗអាចបគងកីតក្សមមវ ិ្ ីគដ្ឋយឯក្សរាជយគដ្ឋយមិនមានការោយ ាំពីដផបក្សគផសងបានគ យី។ 

គដ្ឋយសង់អ្ាំពីគឈមីាន្ុណ្ភាពមពស់ (មក្សពីរបគេសគោក្សខាងលិច គហ្សយីគដ្ឋយមិន 
គរបីរបាស់ព្រពគឈគីៅក្សមពុជ) និងមានសទិរភាពយូរអ្ដងវងរហូ្សតដល់គៅ១០០ឆប ាំដដលសមាា រសាំណ្ង់ 
ចមផងសរមាប់អ្ោរគនឹះ រសគមាលដផបក្សខាងគរៅ នងិរបាាំងដផបក្សខាងក្សបុងផថល់នូវ លក្សខណ្ៈ្មមជតិ
របក្សបគដ្ឋយភាពរាក់្សោក់្ស នងិរក្សានូវរបព្ពណី្គដមី។ សណ្ណឌ នសមាសភាព សាំណ្ង់ជគរចីនរតូវ
បានរចនា និងបគងកីតគ ងី គហ្សតុដូគចបឹះ សាំណ្ង់ោាំងគនាឹះអាចភាជ ប់ោប តាម រយៈការគរបរីបាស់គឈី
រតង់ និងគឈគីកាងគោលក្សបុងលក្សខណ្ៈសនសាំសាំព្ចជមួយបគចចក្សវេិាេាំគនបី។ 

វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹមានេីតាាំងគៅក្សបុងបរគិវណ្វេិាល័យបឹងរតដបក្ស ដផបក្សខាងតផូងព្នេីរក្សងុ 
ភបាំគពញ។ សាំណ្ង់អ្ោររបស់វេិាល័យគនឹះ (បចចុបផនប អ្ោរគនឹះឈប់គរបីរបាស់គហ្សយីគរកាយពី
សិសសរតូវបានបថូរគៅគរៀនគៅអ្ោរគផសងដក្សផរគនាឹះ) ធ្លល ប់បានគរបីរបាស់ជមនធីរលត់ដាំ និងដក្សដរប 
គៅក្សបុងរបបដមមររក្សហ្សម ដូចអ្ោរស្ថោគរៀនគផសងៗគេៀតេូោាំងរបគេសដដរ ដដលគ្វីឱ្យេតីាាំងគនឹះ
មានលក្សខណ្ៈសក្សថសិមយ៉ា ងខាល ាំងសរមាប់វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹគនឹះរតង់ន័យថ្ន ស្ថងសង់គៅគលីអ្តតី 
កាល គដីមផអី្ប់រ ាំអ្នា្ត។ 

គដីមផឱី្យរសបគៅនឹងអាកាសធ្លតុរតូពិក្សរបស់របគេសក្សមពុជ រចក្សតូចគៅជន់ខាងគរកាម
ព្នវេិាស្ថទ នគនឹះេេលួមលប់ពីអ្ោរោាំងមូល ចាំដណ្ក្សឯស្ថល បរពឹលគៅជន់ខាងគលីេេួលពនលឺព្ថ្ង
គរចីន។ គដ្ឋយេេួលឥេនិពលពីេគនលគម្ងគ េគនលស្ថប និងេគនលបាស្ថក់្ស សាំណ្ង់របស់ វេិាស្ថទ ន 
សលឹក្សរតឹ នងឹសង់គ ងីមពស់ផុតពីដី យ៉ា ងគហាចណ្ណស់ ២ដម៉ារត គដីមផកីារពារេឹក្សជាំនន់ដដលអាច 
គក្សីតមាន។ 



 

 

អ្បក្សេសសនាអាចចូលគៅអ្ោរតាមផលូវដដលសង់គ ងីដក្សផរអាងេឹក្សដដលអាចគមីលឆលុឹះតាម 
រយៈអាងេកឹ្សបាន និងអាចគមលីគ ញីសាំណ្ង់អ្ោរគនឹះតាមការឆលុឹះពីអាងេឹក្ស និងពនលឺគរៅគៅក្សបុង 
លាំហ្សខាងក្សបុងេកឹ្ស។ ដូចោប គៅនឹងអាងេឹក្សរបស់របាស្ថេបុរាណ្ដមមរមួយចាំននួ រមួមាន របាស្ថេ
អ្ងគរវតថ នងិរសឹះរសង់ អាងេកឹ្សោាំងគនឹះ និងអាងេកឹ្សគៅជន់ខាងគលីព្នសាំណ្ង់អ្ោរគនឹះនឹងអាច
រសូបេឹក្សគភលៀងបាននិងមានស្ថរសាំខាន់ក្សបុងការរក្សានូវដាំគណី្រការរ្ប់រ្ងចរនថេឹក្សគដីមផកីាត់បនទយ
ឱ្យគៅចាំនួនអ្តិបរមាព្នរបព័ននលូបងាូរេកឹ្ស នងិបរសិ្ថទ នដក្សផរគនាឹះ។ 

គៅគពលគដីរកាត់បនធប់ក្សណ្ណថ លរមួ្ាំ ចូលគៅដល់ក្សណ្ណថ លអ្ោរ អ្បក្សេសសនារតូវបាន 
ស្ថវ ្មន៍គដ្ឋយពិព័រណ៍្វតទុសលិផៈគផសងៗដដលរបដមរបមូលគដ្ឋយវេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹ។ គចញពីេ ី
ក្សដនលងពិព័រណ៍្គនឹះ អ្បក្សេសសនានឹងរតូវនាាំគៅកាន់ស្ថរមនធីរ ដដលេីគនាឹះមានការតាាំងពិព័រណ៍្ 
គផសងៗជគរចីន និង បនាធ ប់មក្ស អ្បក្សេសសនាអាចគ្វដីាំគណី្រគៅកាន់ស្ថោគរៀន និងស្ថលរបជុាំ 
រមួ្ាំដបបសហ្សសម័យ។ ស្ថលរបជុាំរមួ្ាំ មានេីតាាំងគៅគលីជន់ផ្ទធ ល់ដី ចាំដណ្ក្សឯថ្នប ក់្សគរៀន នងិ 
បនធប់របស់ស្ថស្តស្ថថ ចរយមានេតីាាំងគៅបរគិវណ្ខាងគរៅ និងបនថគៅជន់ខាងគល។ី 

គៅខាងគលីបនធប់ក្សណ្ណថ លរមួ្ាំ ្ឺជេតីាាំងរបស់បណ្ណត ស្ថរមជឈមណ្ឍ លឯក្សស្ថរ ដដល 
មានការយិល័យសរមាប់អ្បក្សរស្ថវរជវ ចាំដណ្ក្សឯការយិល័យរដឌបាលរបស់វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹមាន 
េីតាាំងគៅជន់គលីបងអស់។ ស្ថព នមួយរតូវបានភាជ ប់ពីបនធប់ក្សណ្ណថ លរមួគៅកាន់ស្ថោគរៀន និង 
បណ្ណត ល័យ។ 

បលង់រចនារបស់វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹ នឹងបគងកីតមុមង្ហរសរមាប់ការពារបរសិ្ថទ នរបស់អ្ោរោាំង 
មូល រមួមាន វ ិ្ ីស្ថស្តសថក្សបុងការកាត់បនទយថ្នមពល នងិការគរបីរបាស់េកឹ្ស រពមោាំងការការបគងកីត 
របភពថ្នមពលដដលអាចគរបីរបាស់គ ងីវញិ។ 

រូបរាងអ្ោររបស់វេិាស្ថទ ន តរមូវឱ្យមានការគរបីរបាស់របព័ននរសូបពនលឺព្ថ្ងឱ្យមានក្សរមិត 
ោប គហ្សយីមលប់គៅដផបក្សខាងគរៅនឹងផ្ទល ស់បថូរតាមក្សមពស់អ្ោរគដីមផកីាត់បនទយរបព័ននរសូបពនលឺព្ថ្ង 



 

 

មណ្ៈគពលដដលគយងីរក្សានូវការេេួលពនលឺព្ថ្ងឱ្យបានរ្ប់រោន់។ េតីាាំងដដលរតូវគរបីរបព័ននការ
ពារក្សគតថ ព្ថ្ង្ឺគដមីផកីារពារបណ្តស្ថរ និងេីតាាំងពិព័រណ៍្ នឹងកាត់បនទយនូវការគរបីរបាស់ថ្នមពល
និងមានការគរបីរបាស់របព័ននោញយក្សេកឹ្សពីក្សបុងមយល់គដីមផយីក្សមក្សគរបីរបាស់គៅក្សបុងអ្ោរ គហ្សយី 
េឹក្សដដលគរបីរបាស់រចួ នងឹរតូវឆលងកាត់របព័ននរតួតពនិិតយគៅនឹងក្សដនលងផ្ទធ ល់ តាមរយៈរបព័នន 
គរ ៉ាអាក់្សគេីជីវស្ថស្តសថ ឬរបព័ននចគរមាឹះេឹក្សរក្សមវក់្សគដ្ឋយគរបីរបាស់គដីមគឈី្ មមជតិគដីមផចីគរមាឹះ។ 

ដាំបូលរាបគសមីរបស់វេិាស្ថទ នគនឹះរតូវបានបិេជិត នងិគរបីរបាស់ជេតីាាំងសរមាប់បាំដលង 
ឋាមពលដដលមានរបសេិនភាពយ៉ា ងខាល ាំងសរមាប់អាកាសធ្លតុេីរក្សុងភបាំគពញ ដូចជ បនធប់សរមាប់ 
េេួលថ្នមពលពីរពឹះអាេិតយ និងរបព័ននរពឹះអាេិតយសរមាប់បាំដលងេឹក្សគៅថ ។ ឧបក្សរណ៍្ផ្ទល ស់បថូរ
ក្សគតថ  របព័ននមយល់នងិគដីមគឈក៏ី្សមានេីតាាំងគៅគលីតាំបូលគនឹះដដរ ដដលផថល់ផលរបគយជន៍ដល់
វេិាស្ថទ ន គនឹះសរមាប់គ្វីពិ្សីងគម ក្សមមវ ិ្ អី្ប់រ ាំ វបផ្ម៌ នងិក្សមមវ ិ្ សីរមាប់សហ្ស្មន៍គផសងៗ។ 

វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹ ក៏្សរមួបញ្ចូលោាំង វាលអ្នុសាវរយីបូ៍ជនីយដ្ឋឌ នរ ាំឭក្សវញិ្ដ ណ្ក្សខននមយួ 
ដដលមានេាំហ្សាំ ៦៨ពាន់ដម៉ារតកាគរ ៉ា សរមាប់សហ្ស្មន៍ោាំងមូលក្សបុងរាជធ្លនភីបាំគពញ គដ្ឋយក្សបុងគនាឹះ 
រមួមាន វាលសរមាប់គលងក្សយីន សួនបដនល និងចមាក រដផលគឈ ីវាលគមម  នងិព្រពគឈដីដលគៅេីគនាឹះ 
និងដ្ឋក់្សតាាំងរូបសាំណ្ណក្សដមមរសម័យេាំគនីប ដដលជភា្គរចីនតាំណ្ណងឱ្យស្តសថីដដលជអ្បក្សក្សស្ថង 
របគេសគ ងីវញិ គរកាយសស្តង្ហគ ម។ សនួចារ សទិតគៅរតង់ជរមាលចុឹះពីអ្ោរគដមីផផីថល់នូវការ 
ការពារកុ្សាំមានេឹក្សជាំនន់។ ដផបក្សចុងខាងតផូងព្នសួនចារ ្ឺជេីវាលមួយគដីមផសីថុក្សេឹក្សនារដូវគភលៀង 
គដីមផកីាត់បនទយេកឹ្សជាំនន់គៅក្សបុងេីរក្សងុ។ គៅក្សបុងវាលអ្នុសាវរយី ៍ មានផលូវគដីរជគរចីនភាជ ប់ោប គៅ
វញិគៅមក្ស ដដលកាលពមុីនផលូវោាំងគនឹះមិនជប់ោប គេ។ ការភាជ ប់ផលូវគនឹះ ្ឺគដីមផអី្នុញ្ដ តឱ្យរបជ 
ជនដដលរស់គៅដក្សផរគនឹះអាចគដីរចូលគៅដល់ដផបក្សខាងក្សបុងព្នវេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹបាន។ ហ្សាហា 
ហាឌីដ បានមានរបស្ថសន៍ថ្ន “គយងីមានក្សថីសងឃមឹថ្ន វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹ និងវាល អ្នុសាវរយី៍
បូជនីយដ្ឋឌ នរ ាំឭក្សវញិ្ដ ណ្ក្សខននគនឹះ នឹងមានឥេនិពលនាាំឱ្យមានការផ្ទល ស់បថូរបានយ៉ា ង ពិតរបាក្សដ 



 

 

គដ្ឋយនាាំជីវតិថ្មី នងិអ្នា្តដ៏ភលឺស្ថវ ងគៅកាន់តាំបន់ធ្លល ប់ដតជក្សដនលងគពារគពញគៅគដ្ឋយគស្ថក្សនាដ 
ក្សមម ពីអ្តីតកាល។ េីតាាំងសរមាប់សហ្ស្មន៍គនឹះមិនរោន់ដតជេីវាលមួយដដលបង្ហា ញអ្ាំពីការ 
ឆលុឹះបញ្ច ាំងពីអ្តីតកាល ការោក់្សេងោប គៅវញិគៅមក្ស និងការរបាស័យោក់្សេងោប  គនាឹះគេ ដតក៏្សជ 
ក្សដនលងមួយដដលបងកប់នូវក្សថីសនាមួយចាំគពាឹះរបជជនក្សមពុជ”។ 

អ្ោររបស់វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹរតូវបានអ្នុម័តិយល់រពមឱ្យស្ថងសង់ គហ្សយីគរោងនឹងស្ថង 
សង់គៅគលេីីតាាំងវេិាល័យបងឹរតដបក្សគនឹះគៅឆប ាំគរកាយ។ 

សរមាប់ព័ត៌មានគផសងៗោក់្សេងនឹងវេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹ សូមេសសនាគ្ហ្សេាំព័រ 
www.cambodiasri.org 

 
របវតថិសគងខប 

គោក្ស ឆាំង យុ ្ជឺស្ថទ បនកិ្សរបស់វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹ និងជនាយក្សមជឈមណ្ឍ លឯក្សស្ថរ 
ក្សមពុជ ដដលរតូវបានបគងកីតគ ងីគដ្ឋយសក្សលវេិាល័យដយ៉ាល។ គឈម ឹះរបស់វេិាស្ថទ ន “សលឹក្សរតឹ” 
មានន័យជសគមលងថ្ន “អ្ាំណ្ណចព្នសលឹក្សរុក្សខជតិ”។ អ្បក្សដឹក្សនាាំស្ថសនា នងិអ្បក្សរស្ថវរជវដមមរ 
ជន់មពស់កាលពជីាំនាន់គដីមបានគរបីរបាស់សលឹក្សរតឹគនឹះរាប់សតវតសរម៍ក្សគហ្សយី គដីមផកី្សត់រតារពតឹថ ិ
ការណ៍្ របវតថិស្ថស្តសថសាំខាន់ៗ ផសពវផាយចាំគណ្ឹះដឹង និងដថ្រក្សាវបផ្ម៌ក្សបុងអ្ាំ ុងយុ្សម័យវកឹ្សវរ 
និងហានិភ័យគផសងៗ។ សលឹក្សរតឹ ្ឺជសលកឹ្សរោាំង។ រោាំង (Corypha umbraculifera) ្ឺជគឈម ឹះ 
តចស្ថររពកឹ្សសមួយរបគភេក្សមពស់ ៤ គៅ ១០ដម៉ារត។ គដីមមានវជិឈមារតពី៥០ គៅ៦០ ស.ម ដុឹះ 
ក្សបុងព្រពរកាស់លមមក្សបុងឧបេវីបឥណ្ឍូ ចិន។ សលឹក្សរោាំងដវងជងសលឹក្សតចស្ថររពឹក្សសឯគេៀតៗ។ ធ្លង 
របស់វាមានរបដវងដល់គៅ ១២ដម៉ារត។ សលឹក្សគនឹះ គរបីកាលពីជាំនាន់គដមី សរមាប់ចរស្ថស្តស្ថថ  គ  
ថ្នសលឹក្សរតឹ គដ្ឋយភិក្សខុសងឃ។ 

http://www.cambodiasri.org/


 

 

រោាំង  ្ឺជគឈម ឹះរសុក្សមួយក្សបុងក្សមពុជរដឌ; ឥ ូវរមួចូលក្សបុង ដមរតតាដក្សវ រសុក្សរោាំងមាន 
២ ្ឺ រោាំងគរតីយឯគជីង, រោាំងគរតីយតផូងៗ សពវព្ថ្ងគនឹះជអាណ្ណគមតថកូ្សស័ងសុីន រាប់បញ្ចូ លក្សបុង
ដមរតមាត់រជូក្ស (ចូដុក្ស) ។  

សលឹក្សរតឹ មានគសចក្សថីពនយល់ក្សបុងវចនានុរក្សម សគមថចសងឃ ជួន ណ្ណត គៅក្សបុងពាក្សយ
«រោាំង» ថ្ន៖ 

រោាំង (ន.) គឈម ឹះតចស្ថររពឹក្សសមួយរបគភេ (សនាថ នព្រជ) មានធ្លងដវងៗ មាន
សលឹក្សគរបីការបានគរចីនយ៉ា ង្ឺ គរបកីារចរស្ថស្តស្ថថ គ ថ្ន សលកឹ្សរតឹ; គរបីការគដ្ឋយយក្ស
រេនុងសលឹក្សវាគរចៀក្សគ្វីជក្សនាល ស់គដ្ឋតខាធ ស់សលឹក្សមចីៗ សៗ រ្បបនថិចៗគលីោប ឲ្យបានជ
បនធឹះដវងៗ ្ាំៗ សរមាប់របក់្សឬបាាំងគ ថ្ន ភជល់ (មិនជប់បានយូរប៉ាុនាម នគេ); គោឹះ
តាញជការុងឬសាំគពៀតជគដមីក៏្សគ ថ្ន ភជល់ បានដដរ; គរបចីគរមៀក្សតូចៗតាញគ្វីជ
គកាឋ ងេូក្ស គ ថ្ន េេត់ ; រេនុងដដលសក្សយក្សសលកឹ្សគចញគ ថ្នរេនុងរតឹ ឬ ឆអឹងរតឹ; ធ្លង
េុាំដដលគ្កាប់យក្សមក្សពុឹះគហ្សយីរចស់ ឬឈូសគ្វជីវតទុគផសងៗមានដាំបង, ដ្ឋម, ព័ននមូល 
(គរ្ឿងតមាញ) ជគដមី គ ថ្ន រោាំង ដដរ: ដាំបងរោាំង, ដ្ឋមរោាំង, ព័ននមូលរោាំង ។ 
ព. េ. បុ. រោាំងក្សាំដរគខាម ច គ្យក្សធ្លងរោាំងដដលគ្គ្វីជដ្ឋមឬជព័ននមូលគនាឹះមក្សចង
ភាជ ប់ ឬខាធ ស់នឹងកាាំជគណ្ឋី រផធឹះ គដ្ឋយគ្គជឿតាមេមាល ប់ថ្ន គខាម ចបិស្ថចខាល ចរោាំង គ្ការ
ពារមិនឲ្យគខាម ចបិស្ថចគ ងីតាមជគណ្ឋី រចូលក្សបុងផធឹះបាន ។ មនុសសដដលមចិលណ្ណស់ឬ
ដដលលងង់េុយមុយគពក្ស គពលយប់គដក្សលក់្សមិនសូវដដលដរបមលួន បានរតឹមដតមក្សគដក្សក្សាំដរ 
កុ្សាំឲ្យដតខាល ចគខាម ចបិស្ថចលងប៉ាុគណ្ណត ឹះ, គ្និយយថ្ន ដូចគ្យក្សរោាំងមក្សក្សាំដរគខាម ច ។ 
គដីមរោាំងគនឹះគរចីនដុឹះពីរោប់វាក្សបុងព្រព្ាំៗ ក្សបុងរបគេសក្សមពុជ មានដមរតរក្សគចឹះ និងដមរត
ក្សាំពង់្ាំគរចីនជងដមរតឯគេៀត, ជតចស្ថររពកឹ្សសមានរបគយជន៍គរចីន, គ្អាចដ្ឋាំតាម
រពាំវតថអារាមក៏្សបាន មនិសូវគរសីដបី៉ាុនាម នគេ, រស់គៅបានយូរឆប ាំ ដវងឆង យជងអាយុមនុសស



 

 

អ្បក្សមានអាយុដវង, ប៉ាុដនថលុឹះដល់ក្សាំណ្ត់កាល ក៏្សបគញ្ចញផ្ទក ចាំរតង់ក្សាំពូលមានដផលផ្ទក ជធ្លល យ
ដូចដផលចក្ស, លុឹះដផលេុាំគហ្សយី តចស្ថររពឹក្សសគនឹះក៏្សង្ហប់, រាប់ថ្នជរុក្សខជតបិគញ្ចញផ្ទក ដផល
សមាល ប់គដីម, សមដូចរពឹះពុេនភាសិតថ្ន តចស្ថរជតិមានឫសសី, បបុស, ដរតង, រោាំង
ជគដីមបគញ្ចញផ្ទក ដផលសមាល ប់គដីមវាយ៉ា ងណ្ណ, ោភៈសកាក រៈពុាំជ សមាល ប់មនុសសគោភ 
ោមក្សតក់្សម៉ាក់្សអារក្សក់្សព្រក្ស ក៏្សមានឧបគមយយដូគចប ឹះដដរ ។ 

 
វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹ នឹងសង់គៅក្សបុងបរគិវណ្អ្ោរសិក្សាមយួដដលមនិបានគ្វកីារជួសជុល 

ជយូរមក្សគហ្សយី។ 
វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹរតវូបានេេលួស្ថគ ល់ជផលូវការជសក្សលវេិាល័យ ក្សបុងនាមជវេិាស្ថទ ន 

ឧតថមសកិ្សាស្ថធ្លរណ្ៈមួយគៅរបគេសក្សមពុជ។ ការស្ថងសង់វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹនងឹរតវូបានផថល់
ការោាំរេដផបក្សហ្សរិញ្ដវតទុពីរបគេសជគរចីនដដលមានការគបថជញ ចិតថមពស់ក្សបុងការេប់ស្ថក ត់អ្ាំគពីរបល័យ
ពូជស្ថសន៍។ 

វេិាស្ថទ នសលកឹ្សរតឹសូមដថ្លងអ្ាំណ្រ្ុណ្ដល់នសិសតិបុរាណ្វេិា និងនសិសតិស្ថទ បតយក្សមម រមួ 
ោាំងគោក្សស្ថស្តស្ថថ ចរយ ្ង់ កុ្សសល និងគោក្សស្ថស្តស្ថថ ចរយ ឆយ កាណូ្ ព្នស្ថក្សលវេិាល័យ 
ភូមិនធវចិិរតសិលផៈ សរមាប់ ការោាំរេោាំងយនយដដលនាាំឱ្យ្គរមាងគនឹះគចញជរូបរាងគ ងី។ 

គ្ហ្សេាំព័ររបស់វេិាស្ថទ នសលឹក្សរតឹ www.cambodiasri.org រតូវបានរចនាគដ្ឋយរក្សមុហ្ស ុន 
Beaconfire មានមូលដ្ឋឌ នគៅេីរក្សុង Washington D.C. ដដលបានជួយអ្ងគការនិងសហ្សរ្ិន 
ជគរចីនរចនាគ្ហ្សេាំព័រ និងយុេននាការផសពវផាយតាមរបព័ននឌីជថី្ល។ ការរចនាគ្ហ្សេាំព័រគនឹះ 
រតូវបានផថល់ការោាំរេគដ្ឋយរក្សសួងសហ្សរបតបិតថិការ និងអ្ភិវឌណន៍របស់សហ្សព័ននអា មឺ៉ាង់ តាម 
រយៈគសវាពលរដឌសនថភិាពព្ន Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH និងេីភាប ក់្សង្ហរសហ្សរដឌអាគមរកិ្ស គដីមផអី្ភិវឌណន៍អ្នថរជត ិ(USAID)។ 


